De Arkprijs 1960

Nieuw Vlaams tijdschrift, jrg. 14, 1960.

Als Arklaureaat 1960 werd door de redactie van het N.V.T. de Vlaamse romanschrijver
Ward Ruyslinck bekroond. Tijdens de plechtigheid op 11 juni 1960, waarop de schrijver van
De madonna met de buil en minister C. Moureaux als eregasten aanwezig waren, werd door
verscheidene sprekers hulde gebracht aan het Vrije Woord en aan de tiende Arklaureaat.
De tot hem gerichte lof inspireerde Ward Ruyslinck tot volgend dankwoord:
Hooggeëerde gastheren,
Ik zal niet zeggen, zoals Greshoff, dat ik zo ijdel ben, dat lof mij beledigt. Ik ben juist
ijdel genoeg, opdat uw lof mij zou strelen. Er bestaat een Duits spreekwoord, dat het
pendant zou kunnen zijn van Greshoffs boutade en dat in omstandigheden als deze
misschien beter de menselijke zwakheid illustreert: ‘Bescheidenheit ist eine schöne
Zier, aber weiter kommt man ohne ihr’ (met een foutieve datief dan, omwille van het
rijm).
Dit om u te zeggen, dat ik zeer gevoelig ben voor de eer die u me bewijst. Als
schrijver (want mijnheer Walschap heeft mij zo-even tot deze waardigheid verheven,
nog wel met het epitheton ornans ‘Vlaamse’), als schrijver kan men zich inderdaad
nauwelijks een grotere eer voorstellen dan te worden opgenomen in het Erelegioen
van het Vrije Woord, als ridder dan onder de officieren en commandeurs. Dit
betekent immers dat hij voortaan geroepen wordt om, samen met de andere leden van
het legioen, het geweten van de wereld, het geweten van de mensheid te verhelderen
en aan te vullen. Dit betekent ook dat hij, misschien boven de schóónheid van zijn
woord, het getuigenis van zijn woord moet stellen.
Er was een tijd dat wij, Vlamingen, ons blindstaarden op de schoonheid van het
woord, dat wij ons lieten vervoeren door de deining en het ruisen van een korenveld
in de zomerwind (o, wij hebben daarvoor zeer schone woorden bedacht!), maar dat
wij daarbij volkomen vergaten dat het koren ook nog een andere dan een esthetische
eigenschap had, nl. de honger van grote gemeenschappen stillen. Vandaag echter, en
in werkelijkheid lang reeds vóór vandaag, hebben wij dit standpunt overwonnen. Wij
hebben onze visie verruimd en hebben definitief plaats genomen op de universele
getuigestoel. Wij zijn de dienaars geworden van het ‘tegenwoordige’, in de betekenis
die Van Suchtelen daaraan gaf, nl. een ‘steeds tijdelijke fase van de eeuwigheid’. En
wat méér is: ons getuigenis, onze stem wordt nu ook in het buitenland gehoord en
beluisterd. Misschien omdat wij, elk afzonderlijk werkend en zoals de heer Walschap
zei in eenzame verlatenheid onze allerindividueelste inzichten verdedigend, onze
persoonlijke resultaten toch samen richten op een zelfde doel: een algemeenmenselijk, grootmenselijk ideaal. Als zuster Beatrijs laten wij ons door de Liefde uit
onze eenzame cel naar buiten lokken. En als de tijd voor de bezinning is gekomen,
keren wij naar onze cel terug – en dan hebben wij méér dan de schoonheid gediend,
die in de meeste gevallen slechts de toestand van een ogenblik is – wij hebben een
boodschap gebracht.
Dat u mij waardig bevonden hebt om deel uit te maken van uw broederschap van
het Vrije Woord en dat u mij toestaat, samen met u, plaats te nemen op de literaire
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getuigestoel, stemt mij dankbaar en gelukkig. U hebt mij, bij monde van uw
redacteur Gerard Walschap, uitgenodigd om aan uw zijde te werken, en u hebt mij
ook uw genegenheid beloofd. Op de uitnodiging om aan uw zijde te werken ga ik
graag in, want dit is zonder enige twijfel een voorrecht – en uw genegenheid, ik hoop
werkelijk dat ik daar op rekenen kan, want die is mij niet alleen welkom, ik heb ze
ook nodig. Wij hebben allen elkaars genegenheid nodig. Ik zou haast zeggen: het is
beter elkaar niet te begrijpen dan niet van elkaar te houden.
Dit eedverbond van het hart en het geweten is natuurlijk niet geldig, wanneer het
ook niet door een belofte van mijn kant wordt bezegeld. Daarom zeg ik u, mijnheer
de directeuren heren redacteurs van het Nieuw Vlaams Tijdschrift: u kunt te allen
tijde op mij rekenen, op mijn medewerking, op mijn genegenheid en, waarom niet,
op mijn overgave aan het gemeenschappelijk ideaal. En voor zover dit tot mijn
mogelijkheden behoort, beloof ik u dat ik uw vertrouwen niet zal beschamen. Deze
belofte is geen onvoorwaardelijk engagement, want een onvoorwaardelijk artistiek
engagement is onverzoenbaar met de individuele gewetensvrijheid en met de vrijheid
van het geschreven woord, en dus ook met de geest van de Arkprijs. Maar zij is toch
méér dan een ‘gentlemen's agreement’. Zij is een akte van geloof en van liefde. En in
dit geloof, in deze liefde, wil ik leven en sterven – maar, liever dan sterven,
voortleven.
Ik dank u.
Ark van het Vrije Woord, waarin de naam van Ward Ruyslinck is vereeuwigd.
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